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Výpis usnesení přijatých na 27. jednání  rady města Řevnice ze dne 5.6.2019 

(upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) 
 

3) Výsledky hospodaření společnosti EKOS Řevnice za rok 2018 a výroční zpráva  
Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. účetní závěrku za rok 2018 společnosti EKOS 

Řevnice, spol. s r. o., IČ: 47551828, se sídlem Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice, doporučuje ji k projednání v zastupitelstvu 

města.  

    při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. způsob vypořádání hospodářského výsledku 

za rok 2018  

 při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. výroční zprávu společnosti EKOS Řevnice, 

spol. s r. o., IČ: 47551828, se sídlem Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice za rok 2018. 

 při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. a na základě smlouvy ze dne 18.4.2014,  v 

plné výši variabilní částku odměny jednatele společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o., IČ: 47551828, se sídlem Na Bořích 

1077, 252 30 Řevnice, Ing. Davida Kodyma. 

 

4) Výsledek VŘ na zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo – „Obnova místních komunikací ve městě 

Řevnice“ 

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

 komisí doporučeného dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na akci „Obnova místních komunikací ve městě 

Řevnice“ s firmou HES stavební s.r.o., IČ 28143213, Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4 Braník za nabídkovou cenu  

7 902 674,43 Kč bez DPH (tj. 9 562 236,06 Kč vč. DPH).  

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku 7 902 674,43 Kč bez DPH, tj. 9 562 236,06 Kč vč. DPH do nejbližšího 

rozpočtového opatření. 
 

5) Lesní cesta Strážný vrch – nabídka na výkon činnosti biologického dozoru 

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

 vystavení objednávky na činnost biologického dozor u Ing. Kateřiny Zímové, IČ: 01447424, Za Oborou 34, 169 00 

Praha 6 na výstavbě lesní cesty Strážný vrch. 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit předpokládanou částku 46 200,00 Kč bez DPH, tj. 55 902,00 Kč vč. DPH do 

nejbližšího rozpočtového opatření. 
 

6) Zrušení výběrového řízení na zhotovitele stavby „Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 74 ve městě 

Řevnice“ 

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

 zrušení výběrového řízení na zhotovitele stavby „Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 74 ve městě Řevnice 

z důvodu nekompletní zadávací dokumentace. 
 

7) Žádost o povolení stavebních úprav v bytě č. 206 

Usnesení: 

Rada města uděluje: 

 nájemci bytu č. 206 v bytovém domě č.p. 928 ve Školní ulici, paní J. Č., souhlas s provedením stavebních úprav bytu 

č. 206 na její náklady v rozsahu: demontáž otopného tělesa a montáž nového, výměna kuchyňské linky, výměna 

keramického obkladu za kuchyňskou linkou, výměna umyvadla v koupelně, zavedení zásuvky v komoře, úprava 

venkovního pevně zabudovaného zábradlí před balkónovými dveřmi z důvodu možnosti otevírání, provedení 

nových nátěrů všech vnitřních dveří a zárubní, vč. výměny kování, osazení vnitřních okenních žaluzií. 
 

8) Obnovení nájemních smluv – byty v domě č.p. 27 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 pronájem těchto 3 bytů v domě č.p. 27 na nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích na dobu určitou od 1.8.2019 do 

31.7.2020 za nájemné ve výši 93,- Kč/m
2
/měsíc zaměstnankyním Základní školy Řevnice a to: 

- bytu č. 1 Mgr. M. M.,  

- bytu č. 4 Mgr. A. R., , 

- bytu č. 6 Ing. M.Š.,  

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_res.cgi?odp=html&ICO=01447424
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 pronájem bytu č. 3 v domě č.p. 27 na nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích na dobu od určitou 1.8.2019 do 

31.7.2020 za nájemné ve výši 83,70 Kč/m
2
/měsíc (sleva 10 % z důvodu zvýšené vlhkosti v bytě) zaměstnankyni 

Základní školy Řevnice M. V.,.  
 

9) Žádost o uvolnění finančních prostředků z investičního fondu- rekonstrukce prostor školní jídelny při 

ZŠ Řevnice 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

 uvolnění finančních prostředků z investičního fondu ZŠ Řevnice ve výši 546 763,- Kč na rekonstrukci prostor ve 

školní jídelně (okno pro použité nádobí, nerezový pult výdeje jídel, nerezový nápojový stůl a salátový bar), které 

budou provedeny firmou Svatoš, s.r.o., IČ: 27092054, Kasejovice 391, 335 44 Kasejovice, za nabídkovou cenu 

546 763,- Kč včetně DPH. 
 

10)  Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo – Sběrný dvůr Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na stavbu „Sběrný dvůr Řevnice“ uzavřené dne 04.10.2018 mezi městem 

Řevnice a firmou ISP s. r. o., se sídlem Modřanská 1387/11, 143 00 Praha 4, IČ: 45791848, jehož předmětem jsou 

vícepráce v rozsahu změnového listu č. 2 - vícepráce 2019, navyšující cenu díla o 683 537,76 Kč bez DPH, (tj. 

827 080,69  Kč vč. DPH), a dále prodloužení termínu dokončení stavby do 12.07.2019. 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku 827 080,69  Kč na úhradu víceprací realizovaných nad rámec SOD uzavřené 

na akci „Sběrný dvůr Řevnice“ do nejbližšího rozpočtového opatření (§ 3722 pol. 6121). 


